2η Eνότητα: Ταξινόμηση των στοιχείων
1. Ο περιοδικός πίνακας
1. Κατάταξη των στοιχείων
Ο πρώτος περιοδικός πίνακας των στοιχείων παρουσιάστηκε λίγο πριν από το 1870 από το Ρώσο χημικό
Mendeleev. Στον πίνακα του τα χημικά στοιχεία καταταχτηκαν από το στοιχείο με τα ελαφρύτερα άτομα
προς αυτό με τα βαρύτερα. Οι οριζόντιες γραμμές του πίνακα ονομάστηκαν περίοδοι και οι κατακόρυφες
στήlες ονομάστηκαν ομάδες Τα στοιχεία που είχαν παρόμοιες ιδιότητες τοποθετήθηκαν στην ίδια ομάδα.
1.2 Στο σήμερα: Ο σύγχρονος περιοδικός πίνακας
1. Ο σύγχρονος περιοδικός πίνακας
Ο σύγχρονος περιοδικός πίνακας είναι μια κατάταξη των χημικών στοιχείων κατά αύξοντα ατομικό αριθμό.
Περιλαμβάνει επτά οριζόντιες γραμμές, οι οποίες ονομάζονται περίοδοι, και δεκαοκτώ κατακόρυφες
στήλες, οι οποίες ονομάζονται ομάδες.
Η 1η περίοδος περιλαμβάνει δύο στοιχεία, ενώ η 2η και η 3η περίοδος οκτώ στοιχεία η καθεμία. Η 4η και η
5η περιλαμβάνουν από 18 στοιχεία η καθεμία, ενώ η 6η περίοδος περιλαμβάνει 32 στοιχεία, εκ των οποίων
τα 14 βρίσκονται σε παράρτημα εκτός του περιοδικού πίνακα. Η 7η περίοδος δεν έχει συμπληρωθεί ακόμη.
2. Τι γνωρίζετε για το νόμο της περιοδικότητας;
Οι ιδιότητες των χημικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατομικού τους αριθμού.
Ορισμένες ομάδες στοιχείων του πίνακα έχουν ιδιαίτερα ονόματα. Έτσι:
• τα στοιχεία της 1ης ομάδας, εκτός από το υδρογόνο, ονομάζονται αλκάλια
• τα στοιχεία της 2ης ομάδας ονομάζονται αλκαλικές γαίες
• τα στοιχεία της 17ης ομάδας ονομάζονται αλογόνα και
• τα στοιχεία της 18ης ομάδας ονομάζονται ευγενή αέρια.

1.3 Τα μέταλλα και τα αμέταλλα στον περιοδικό πίνακα
1. Μέταλλα – Αμέταλλα
Τα χημικά στοιχεία με βάση τις ιδιότητες τους διακρίνονται σε μέταλλα και αμέταλλα.
Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται η θέση τους.

1.4 Γιατί υπάρχουν χημικά στοιχεία με παρόμοιες ιδιότητες;
1. Πως καθορίζονται οι ιδιότητες των στοιχείων στον περιοδικό πίνακα;
Οι ιδιότητες των χημικών στοιχείων καθορίζονται από τον τρόπο που είναι κατανεμημένα τα ηλεκτρόνια
στις στιβάδες. Τα στοιχεία των οποίων τα άτομα έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική
στιβάδα, δηλαδή στην πιο απομακρυσμένη στιβάδα από τον πυρήνα, έχουν παρόμοιες ιδιότητες.
Τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας έχουν την μεγαλύτερη ενέργεια και όσο πλησιάζουμε προς τον
πυρήνα η ενέργεια αυτή ελαττώνεται.

